
STATUT STOWARZYSZENIA
FORUM ROZWOJU WARSZAWY

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1 [Nazwa]

Stowarzyszenie nosi nazwę „Forum Rozwoju Warszawy”  i zwane jest w dalszej części Statutu 
Stowarzyszeniem.

§ 2 [Podstawa prawna, osobowość prawna, czas trwania]

Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów ustawy  „Prawo  o  stowarzyszeniach”  z  dn.  7 
kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20, poz. 104 z 1989 roku, z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 
niniejszego  Statutu  i  posiada  osobowość  prawną.  Stowarzyszenie  powołuje  się  na  czas 
nieokreślony.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4 [Teren działania]

1. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  przede  wszystkim  obszar  Miasta  Stołecznego 
Warszawy  i  przyległej  aglomeracji,  a  w  dalszej  kolejności  obszar  województwa 
mazowieckiego, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 
państwa polskiego.

§ 5 [Współpraca]

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i 
instytucjami,  których  cele  działalności  nie  są  sprzeczne  z  celami  Stowarzyszenia  oraz  może 
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6 [Nazwa, symbol]

1. Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełną 
nazwą w brzmieniu „Forum Rozwoju Warszawy”.

2. Znak graficzny będący symbolem Stowarzyszenia określa uchwała Walnego Zebrania.
3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
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§ 7 [Działalność Stowarzyszenia]

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może 
zlecać  prowadzenie  swoich  spraw  innym  osobom  fizycznym  i  prawnym  z  wykorzystaniem 
dozwolonych prawem umów.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 8 [Cele]

1. Do celów Stowarzyszenia należy:
a) działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji;
b) popularyzacja  wiedzy  o  Warszawie  i  jej  okolicach,  jej  historii  i  dziedzictwie,  sprawach 

bieżących i planach na przyszłość;
c) popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce; wsparcie dla tworzenia 

architektury  na  wysokim  poziomie  estetycznym  i  funkcjonalnym,  sprzeciwianie  się 
powstawaniu architektury niedbałej i szkodliwej przestrzennie;

d) popularyzacja  i  promowanie  miastotwórczych  rozwiązań  urbanistycznych  i  idei 
zrównoważonego  rozwoju,  lobbing  na  rzecz  tworzenia  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego;

e) poparcie  dla  rozwoju  i  rewitalizacji  przestrzeni  miejskiej;  wsparcie  dla  rewitalizacji 
istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, organizowania przestrzeni publicznych 
przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń;

f) popularyzacja  wiedzy  dotyczącej  infrastruktury  miejskiej,  między  innymi  z  zakresu 
infrastruktury drogowej, szynowej i lotniczej, architektury i inżynierii budowlanej;

g) propagowanie  rozwiązań  komunikacyjnych,  architektonicznych  i  urbanistycznych 
najlepszych  pod  względem  funkcjonalnym,  estetycznym,  technicznym,  ekonomicznym, 
społecznym i środowiskowym;

h) integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, fachowców z wszelkich branż 
związanych z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów niezwiązanych zawodowo 
z  tematem,  popierających  rozwój  Warszawy  i  jej  aglomeracji;  wymiana  wiedzy, 
doświadczeń i wzajemne wsparcie celem wspólnego, skutecznego działania;

i) wspieranie  procesu  edukacyjnego  studentów  z  różnych  środowisk  uczelnianych  w 
zakresie rozwoju miasta i jego infrastruktury;

j) wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
k) wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
l) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Cele opisane w ustępie 1. niniejszego paragrafu, realizowane są na rzecz całego społeczeństwa 
polskiego.
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§ 9 [Sposoby realizacji celów]

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w drodze nieodpłatnej działalności  pożytku publicznego 
poprzez:
a) prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o istniejących, projektowanych i 
planowanych elementach infrastruktury miejskiej;
b) prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią 
związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej;
c) organizację i  uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach,  seminariach, kursach,  szkoleniach, 
warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan 
oraz  wiedzę  dotyczącą  istniejących,  projektowanych  i  planowanych  inwestycji  w  sferze 
infrastruktury miejskiej, w szczególności w aglomeracji warszawskiej;
d) występowanie  na  prawach  strony  reprezentującej  interes  społeczny  oraz  interes  prawny 
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych 
z  planami  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  procesach  sądowych,  związanych  z 
blokowaniem rozwoju infrastruktury miejskiej,  w procesach  inwestycyjnych oraz procedurach 
planistycznych;
e) opiniowanie  planów,  projektów,  decyzji  i  uchwał  organów  administracji  państwowej  i 
samorządowej;
f) przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, 
ocen,  raportów  i  opinii  wraz  ze  składaniem  wniosków  i  postulatów  w  sprawach  z  zakresu 
działalności statutowej;
g) współpracę  z  innymi  organizacjami  pożytku  publicznego,  stowarzyszeniami,  fundacjami, 
instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu;
h) współpracę z administracją publiczną;
i) prowadzenie działalności wydawniczej;
j) udział w otwartych konkursach ofert;
k) udział  w  komisjach  konkursowych  powoływanych  przez  organy  administracji  publicznej 
ogłaszające otwarte konkursy ofert;
l) udział w inicjatywach lokalnych;
2. Działalność  pożytku  publicznego  nie  jest  prowadzona  wyłącznie  na  rzecz  członków 
stowarzyszenia.

§ 10 [Działalność gospodarcza, przeznaczenie dochodów]

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Cały  dochód  Stowarzyszenia  przeznaczany  jest  na  działalność  pożytku  publicznego  i 

realizację celów Stowarzyszenia opisanych w § 8 Statutu.
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Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11 [Członkowie Stowarzyszenia]

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.

§ 12 [Uzyskanie członkostwa]

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia, posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz popiera cele, zawarte 
w § 8 Statutu. Kandydat na członka zobowiązany jest:
a) złożyć formularz zgłoszeniowy;
b) odbyć  bez  zastrzeżeń  3-miesięczny  okres  próbny,  podczas  którego  wykaże  się 

zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia;
c) po zaliczeniu okresu próbnego złożyć Zarządowi pisemną deklarację o zapoznaniu się ze 

Statutem i chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, zawierającą nazwiska dwóch członków 
Stowarzyszenia, rekomendujących kandydata na członka.

2. Zarząd po otrzymaniu deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt c), zobowiązany jest podjąć w 
drodze uchwały decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na członka Stowarzyszenia.

§ 13 [Prawa członka zwyczajnego]

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
3. wypowiadać  się  i  wyrażać  opinię  we  wszelkich  kwestiach  dotyczących  działalności 

Stowarzyszenia;
4. uczestniczyć  we  wszelkich  formach  działania,  służących  realizacji  celów  statutowych 

Stowarzyszenia;
5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia;
7. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
8. wykonywać świadczenia na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusz;
9. zasiadać  w Radzie  Działalności  Pożytku  Publicznego  oraz  Wojewódzkiej,  Powiatowej  lub 

Gminnej Radzie Pożytku Publicznego.

§ 14 [Obowiązki członka zwyczajnego]

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia;
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynny udział w 

pracy Stowarzyszenia;
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3. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15 [Prawa i obowiązki członka wspierającego]

1. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która 
zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd 
na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. W przypadku członka wspierającego stosuje się przepisy § 13, z wyłączeniem § 13 ust. 1, 2 i 9
3. Członek wspierający może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4. Członek  wspierający  –  osoba  prawna działa  w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 

przedstawiciela.
5. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia.

§ 16 [Członkostwo honorowe]

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z 

obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członek  honorowy  ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  Statutu,  regulaminów, 

uchwał i stanowisk Stowarzyszenia.

§ 17 [Ustanie członkostwa]

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego  wystąpienia,  zgłoszonego  na  piśmie  do  Zarządu,  po  uprzednim 

uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
b) wykluczenia  przez  Sąd  Koleżeński  na  pisemny  wniosek  Zarządu,  po  uprzednim 

pisemnym  upomnieniu,  z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek 
członkowskich lub innych świadczeń przez okres 3 miesięcy;

c) wykluczenia  przez  Sąd  Koleżeński  na  pisemny  wniosek  Zarządu  lub  1/3  członków 
Stowarzyszenia,  po  uprzednim  pisemnym  upomnieniu,  z  powodu  nieprzestrzegania 
postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na 
szkodę Stowarzyszenia;

d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej 
ścigane z oskarżenia publicznego lub w wyniku orzeczenia przez Sąd wobec członka kary 
dodatkowej utraty praw publicznych;

e) śmierci członka Stowarzyszenia.
f) rozwiązania Stowarzyszenia.

2. W  przypadku  nieusprawiedliwionego  zalegania  przez  członka  Stowarzyszenia  z  opłatą 
składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż 14 dni od daty ich 
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wymagalności,  Zarząd,  po  uprzednim  upomnieniu  drogą  elektroniczną,  może  zawiesić 
członka w prawach określonych w § 13 do czasu uregulowania należności.

3. Po uregulowaniu należności, Zarząd w terminie 7 dni przywraca zawieszonemu członkowi 
pełnię praw członkowskich. Na brak uchwały przysługuje zażalenie do Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 18 [Podział władz Stowarzyszenia]

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński

§ 19 [Najwyższa władza]

Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Walne  Zebranie,  które  może  być  zwyczajne  lub 
nadzwyczajne.

§ 20 [Zwyczajne Walne Zebranie]

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co pół roku jako sprawozdawcze i co rok jako 
sprawozdawczo-wyborcze,  zawiadamiając członków pisemnie lub elektronicznie,  na adres 
poczty  elektronicznej  podany  w  deklaracji  członkowskiej,  o  jego  terminie,  miejscu  i 
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu 
na liczbę obecnych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 44 i § 45.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian;
b) uchwalanie  Regulaminów  wewnętrznych  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu 

Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
d) wybór  i  odwoływanie  członków  Sądu  Koleżeńskiego  w  przypadkach  wskazanych  w 

dalszych przepisach;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
f) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
g) ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności 

wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich;
h) nadawanie godności członka honorowego;
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz postanowień Sądu Koleżeńskiego.
k) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 21 [Nadzwyczajne Walne Zebranie]

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem § 28 , Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Prezesa;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2. Zwołując  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie,  Zarząd  zawiadamia  członków  pisemnie  lub 
elektronicznie,  na  adres  poczty  elektronicznej  podany  w deklaracji  członkowskiej,  o  jego 
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni  od daty zgłoszenia 
wniosku określonego w ust. 1 i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22 [Ograniczenia członkostwa w organach Stowarzyszenia]

1. Członkostwa  w  jednym  z  organów  Stowarzyszenia  nie  można  jednocześnie  łączyć  z 
członkostwem w innym organie Stowarzyszenia.

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub w Zarządzie ze stosunkiem pracy ze 
Stowarzyszeniem.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej lub Zarządu nie mogą być osoby pozostające z członkami  - 
odpowiednio  –  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  -  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 
podległości służbowej lub też podległe członkom Stowarzyszenia z tytułu zatrudnienia.

4. Członkiem  Komisji  Rewizyjnej,  Zarządu  oraz  Sądu  Koleżeńskiego  nie  mogą  być  osoby 
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z  winy  umyślnej  ścigane z  oskarżenia 
publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 23 [Zarząd]

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. 
2. Zarząd liczy 3 albo 5 członków, a jego kadencja trwa 1 rok. 
3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko. 

§ 24 [Bierne prawo wyborcze do Zarządu]

1. Członków Zarządu wybiera się spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która prowadzi na obszarze m. st. Warszawy 
działalność gospodarczą polegającą na:

a) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;
b) wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości na skalę mającą znaczny wpływ na rynek 

nieruchomości;
c) zarządzaniu nieruchomościami;
d) budowaniu i dostarczaniu wyodrębnionych lokali (umowa developerska);
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e) prowadzeniu i wykonywaniu inwestycji budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Członkiem Zarządu nie może być również osoba, która pozostaje w stosunku pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy z osobą fizyczną lub prawną lub inną jednostką organizacyjną 
wykonującą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba będąca członkiem partii politycznej.
5. Członek Zarządu, który traci prawo do zasiadania w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, 

rezygnuje z mandatu w terminie czternastu dni od dnia, w którym wystąpiły przesłanki 
utraty prawa do zasiadania w Zarządzie. W przypadku braku rezygnacji nadzwyczajne 
walne zebranie w terminie 30 dni od upływu terminu do złożenia rezygnacji może 
stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Zarządu, uchwałą powziętą większością 
bezwzględną głosów przynajmniej 1/2 członków stowarzyszenia. § 28 stosuje się 
odpowiednio.

§ 25 {Wybór Zarządu, podział funkcji]

1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Podczas  pierwszego  zebrania  Zarządu  członkowie  spośród  swojego  grona  w  głosowaniu  
jawnym wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakres obowiązków jego poszczególnych członków 
określa regulamin wewnętrzny Zarządu.

§ 26 [Posiedzenia Zarządu]

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia zarządu są jawne
3. W  nadzwyczajnych  sytuacjach  posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Sekretarz  na  wniosek 

przynajmniej połowy członków Zarządu.

§ 27 [Zmiany składu Zarządu]

1. Jeżeli  w wyniku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź ustąpienia z Zarządu, liczba 
członków Zarządu jest inna niż liczba określona w § 23 ust. 2, osoba, o której mowa w § 28  
zwołuje w terminie 30 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie.

2. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbywają się wybory, których celem jest uzupełnienie 
składu Zarządu do liczby 3 albo 5 członków.

3. Wybory, o których mowa w ust. 2., nie przedłużają kadencji Zarządu ponad okres, o którym 
mowa w § 23 ust. 2.

§ 28 [Uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego]

1. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 27, § 31 i § 35 Nadzwyczajne Walne Zebranie 
zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
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2. Jeżeli powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w § 27 ust. 1., 
dotyczy Prezesa, Zebranie to zwołuje Sekretarz.

3. Jeżeli powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w § 27 ust. 1., 
dotyczy  Prezesa  i  Sekretarza,  Zebranie  to  zwołuje  najstarszy  wiekiem  pozostały  członek 
Zarządu.

§ 29 [Uchwały Zarządu]

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu.

2. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnych Zebrań;
f) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przyjmowania,  zawieszania  i  odwieszania  praw 

członków oraz skierowania wniosku do Sądu Koleżeńskiego w sprawach, o których mowa 
w § 17 ust. 1 lit. „b” i „c”;

g) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
h) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
i) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
k) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia;
l) regularne  opracowywanie,  aktualizowanie  i  podawanie  do  wiadomości  członków 

oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia;
m) powoływanie  i  koordynowanie  działalności  sekcji  i  komisji,  a  także  powoływanie  ich 

kierowników;
3. Od  uchwał  Zarządu  lub  ich  braku  1/3  członków  Stowarzyszenia  może  się  odwołać  do 

Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd 
lub chwili w której Zarząd powinien był podjąć uchwałę. 

4. Odwołanie do Walnego Zebrania nie przysługuje od uchwał w sprawach, o których mowa w § 
17 ust. 1 lit. „b” i „c” oraz § 17 ust. 3.

5. Odwołanie od uchwały Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 2 lub braku takiej uchwały osoba 
zainteresowana wnosi na zasadach określonych w ust. 3. Odwołanie od decyzji o przyjęciu w 
poczet członków nie przysługuje.

6. Walne  Zgromadzenie  rozstrzyga  odwołanie  uchwałą  podjętą  zwykłą  większością  głosów. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 30 [Komisja Rewizyjna]

1. Komisja  Rewizyjna  jest  organem kontrolnym Stowarzyszenia,  który  kontroluje  działalność 
Stowarzyszenia i Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna liczy 3 albo 5 członków, a jej kadencja trwa 1 rok.
3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
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4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, 
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

5. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  spośród  swojego  grona  w  głosowaniu  jawnym  wybierają 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków jej poszczególnych 
członków określa Regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.

§ 31 [Zmiany składu Komisji Rewizyjnej]

1. Jeżeli  w wyniku ustania lub zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu bądź ustąpienia z 
Komisji Rewizyjnej, liczba członków Komisji Rewizyjnej jest inna niż określona w § 30 ust. 2,  
Zarząd zwołuje w terminie 30 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie

2. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbywają się wybory, których celem jest uzupełnienie 
składu Komisji Rewizyjnej do liczby 3 albo 5

3. Wybory, o których mowa w ust. 2., nie przedłużają kadencji Komisji Rewizyjnej ponad okres, 
o którym mowa w § 30 ust. 2.

§ 32 [Uchwały Komisji Rewizyjnej]

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Komisji.

§ 33 [Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej]

1. Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej;
c) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień 

oraz usunięcia nieprawidłowości.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie  

zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 34 [Kognicja Sądu Koleżeńskiego]

1. Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem sądowym Stowarzyszenia. 
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy ze sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia związanych 

z działalnością Stowarzyszenia lub z niej wynikających:
a) o charakterze honorowym;
b) wynikające z nieetycznego postępowania członków;
c) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał 

organów Stowarzyszenia;
d) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków 

wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
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3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na wniosek 
Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia z powodów, o których mowa w § 
17 ust. 1 lit. „b” i „c” oraz sprawy z odwołań, o których mowa w § 17 ust. 3

§ 35 [Sąd Koleżeński]

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków 
Stowarzyszenia. Kadencja członka Sądu Koleżeńskiego trwa jeden rok.

2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera się spośród członków zwyczajnych i członków 
honorowych Stowarzyszenia, niepełniących funkcji w innych organach Stowarzyszenia

3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczącego Sądu 
Koleżeńskiego nie można odwołać z pełnienia tej funkcji.

4. [usunięty]
5. Jeśli Sąd Koleżeński lub jego członek odmawia rozpoznania sprawy lub nie podejmuje żadnych 

czynności, Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać skład Sądu lub jego członka, a 
następnie uzupełnić skład Sądu odpowiednio do wymogów § 35 ust. 1.  Przepisy o 
nadzwyczajnym walnym zebraniu stosuje się odpowiednio. Odwołanie składu Sądu lub 
jednego z sędziów wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

6. Na zgodny wniosek obu stron sporu, skład Sądu Koleżeńskiego ulega poszerzeniu o dwóch 
arbitrów wybranych spośród członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia,  po  
jednym przez każdą ze stron. Sąd Koleżeński rozpoznaje i rozstrzyga wówczas sprawę w 
składzie pięciu osób. Wniosek taki należy złożyć nie później niż trzy dni przed pierwszym 
posiedzeniem Sądu. 

§ 36 [Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim]

1. Do postępowania przed Sądem Koleżeńskim stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczynane jest na wniosek zainteresowanej strony 
lub innego organu Stowarzyszenia

3. Sąd Koleżeński rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w składzie trzech osób, chyba że strony złożyły 
wniosek, o którym mowa w § 35 ust. 6

4. Sąd Koleżeński przeprowadza mediację między stronami i nakłania strony do ugodowego 
rozwiązania sporu. Po przeprowadzeniu mediacji, która nie zakończy się zawarciem 
ugody, Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę.

5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są jawne, z wyjątkiem posiedzeń na których Sąd Koleżeński 
prowadzi mediację i nakłania strony do ugodowego rozwiązania sporu.

6. Sąd Koleżeński może poprosić o opinię w sprawie Komisję Rewizyjną oraz Zarząd. W 
sprawach z zakresu wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej, Sąd obowiązany jest 
wystąpić do Komisji Rewizyjnej o opinię w sprawie. Opinia Komisji Rewizyjnej wydana w 
sprawach z zakresu wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej wiąże Sąd.

7. Sąd rozpoznaje sprawę w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Z ważnych powodów Sąd może 
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podjąć decyzję o wydłużeniu tego okresu do dwóch miesięcy. Decyzja taka wymaga zgody 
wszystkich członków Sądu.

8. Rozstrzygając sprawy, Sąd Koleżeński kieruje się przepisami ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Statutu, 
uchwał organów Stowarzyszenia oraz zasadami etyki

§ 37 [Kary]

Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar: 
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 6 miesięcy;
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia, wyłącznie z powodów, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. „b” i 

„c”; 
5) skierowania do Walnego Zebrania wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu

§ 38 [Rozstrzygnięcia i postępowanie odwoławcze]

1. Sąd rozstrzyga sprawy w formie postanowienia uzasadnianego z urzędu, chyba że strony 
zawarły ugodę

2. Od postanowienia Sądu Koleżeńskiego przysługuje zażalenie
3. Zażalenie wnosi się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia stronom odpisu 

postanowienia
4. Walne Zebranie rozstrzyga sprawę uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 39

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia  uprawniony jest  dowolny członek Zarządu lub inna 
osoba pisemnie upoważniona przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, w okresie i 
zakresie określonym w upoważnieniu.

2. Dotyczy  to  w szczególności  postępowań  administracyjnych  lub  sądowych  oraz  procedur 
planistycznych.

§ 40

Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia 
wymagane są podpisy Prezesa i dowolnego członka Zarządu lub Skarbnika i dowolnego członka 
Zarządu.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia
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§ 41 [Majątek, źródła wpływów]

1. Majątek  Stowarzyszenia  stanowią  nieruchomości,  ruchomości  i  środki  finansowe  oraz 
wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.

2. Na środki finansowe składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) wpływy  z  tytułu  przekazania  części  podatku  dochodowego,  zgodnie  z  Ustawą  o 

Organizacjach Pożytku Publicznego i wolontariacie
c) darowizny, zapisy i spadki;
d) wpływy  pochodzące  z  dofinansowania  działalności  statutowej  Stowarzyszenia  przez 

dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz 
instytucji;

e) wpływy pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego

3.  Przychód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego.

§ 42 [Rok obrotowy]

Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 43 [Ograniczenia finansowe]

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  
członkowie,  członkowie  organów  oraz  pracownicy  organizacji  pozostają  w  związku  
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do  osób  trzecich,  w  szczególności,  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  
preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 
niż rynkowe.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe
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§ 44 [Zmiana Statutu]

1. Uchwalenie  Statutu  lub  jego  zmiana  podejmowana  jest  bezwzględną  większością  głosów 
obecnych na sali przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowania jest przez Walne Zebranie działające na 
wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 45 [Rozwiązanie Stowarzyszenia]

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania 
podjętej  większością  2/3  głosów  osób  obecnych  na  sali  przy  obecności  co  najmniej  2/3 
członków  uprawnionych  do  głosowania  w  pierwszym  terminie,  w  drugim  terminie  przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W  przypadku  rozwiązania  się  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  powołuje  Komisję 
Likwidacyjną  i  podejmuje  uchwałę  o  przeznaczeniu  majątku  na  cele  wymienione  w  §  8 
Statutu.

§ 46 [Sprawy nieuregulowane]

Sprawy  nieuregulowane  w  Statucie,  lub  których  interpretacja  budzi  wątpliwości,  rozstrzyga 
Zarząd  w oparciu  o  ustawę "Prawo o  stowarzyszeniach"  oraz  ustawę o  działalności  pożytku 
publicznego i wolontariacie w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
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